
ҚҰРМЕТТІ   _________________________________ 

 

2014  жылғы  23 қыркүйекте  14:30 уақытта 

 Ғылыми кеңес залында (А-213)  АЭжБУ Ғылыми кеңесінің  

 № 1   мәжілісі өткізіледі 
 

КҮН ТӘРТІБІ: 

1.  2013/2014 оќу жылындағы АЭжБУ ќызметінің  ќорытындылары және  2014/2015 оќу 

жылындағы университет  ұжымының міндеттері                               

              Баяндамашы – ректор Даукеев Г.Ж. 

2. 2013/2014 оқу жылының жазғы сынақ сессиясы мен жазғы қосымша семестр 

қорытындылары және бакалавриат   бойынша МАК-ның жұмысы туралы есеп беру 

              Баяндамашы – ОӘБ бастығы Мустафин М.А.  

3. 2014  жылы 1-курсќа студенттерді, магистранттарды  және докторанттарды 

ќабылдаудың ќорытындылары 

              Баяндамашы - қабылдау комиссиясының жауапты  хатшысы Яхъяев Э.А.                              

4. Ќазаќстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан – 2050: бір 

мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 2014 жылға Ќазаќстан халќына Жолдауында 

ќойылған міндеттерді жүзеге асыру мақсатымен АЭжБУ-де өтетін іс-шаралар 

Жоспарының  орындалу барысы туралы 

              Баяндамашы - ТжӘЖ жөніндегі проректор Абдрахманов Е.А.  

5. «Антиплагиат» жүйесін қолдана отырып 2014 жылғы бітірушілердің  дипломдық 

және магистрлік жұмыстарын тексеру қорытындылары 

              Баяндамашы - АТҚЕО бастығы Назиров К.Т.  

6. Түрлі мәселелер 

 

Ғылыми хатшы       

 

 

Г.Д. Манапова 

 

 

УВАЖАЕМЫЙ (ая)     _________________________________ 

 

23 сентября  2014 года  в 14:30  в зале Ученого Совета 

 (А-213)   состоится  заседание № 1 

Ученого совета   АУЭС   
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Итоги деятельности АУЭС за 2013/2014 учебный год и задачи коллектива 

университета  на 2014/2015 учебный год 

               Докладчик – ректор Даукеев Г.Ж. 

2. Итоги летней экзаменационной сессии 2013/2014 учебного года, летнего 

дополнительного семестра и отчет о работе ГАК бакалавриата   

              Докладчик – начальник УМО Мустафин М.А.  

3. Итоги приема студентов, магистрантов и докторантов  на 1-ый курс в 2014 году 

               Докладчик - ответственный секретарь приемной комиссии  Яхъяев Э.А.                        

4. О ходе выполнения Плана мероприятий АУЭС по реализации задач, поставленных в 

ежегодном Послании Президента РК Назарбаева Н.А. народу Казахстана на 2014 год 

“Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее”           

               Докладчик - проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.    

5. Итоги проверки дипломных и магистерских работ 2014 года выпуска с 

использованием системы «Антиплагиат» 

               Докладчик – начальник ЦИТО Назиров К.Т.  

6. Разное 

 

 

Ученый секретарь 

 

 

Г.Д. Манапова 

 


